Notulen MR vergadering 13-juni-2018

Aanwezig: Dina, Betty, Dennis, Andre, Karin, Willem
Besproken onderwerpen:
Notulen vorige vergadering
geen opmerkingen
Financien; Extra gelden van Ministerie voor 2018/2019
Er is extra geld beschikbaar voor werkdrukverlaging en kleine scholen, voor Zeijen is dat zo’n Euro
24.000 per jaar. Dit zal ingezet worden voor extra uren voor Laura en een onderwijsassistenten.
Formatie 2018/2019
De school heeft gekozen voor optie 3 (1/2/3, 4/5/6, 7/8), dit geeft de beste verdeling van
zorgleerlingen, werkdruk en inzet van PO geld. Positief advies van de MR.
Wereld Cafe
Er is een meeting geweest van de stichting samen met de MR en GMR om te praten over de
toekomstige vaardigheden die kinderen moeten hebben. Onderdelen hiervan komen terug in het
schoolplan voor de komende 4 jaar (oa meer netbooks, talent ontwikkeling, eigenaar zijn van eigen
leerproces).
Plusklas
Er wordt gekeken of er samen met de Vijverstee en Tynaarlo in het lege lokaal een ‘plusklas’ voor
meer begaafde kinderen ingericht kan worden (voor een dagdeel in de week).
Notebooks/IPads
Er worden IPads besteld (1 IPad/notebook per 4 kinderen).
Vacature GMR
Willem heeft aangegeven de GMR te verlaten, aangezien de combinatie MR en GMR te veel is en de
onderwerpen van de GMR te ver van de lopende schoolzaken liggen. Nog niet bekend hoe de
representatie van Zeijen in de GMR vorm kan krijgen.
Kind Centrum
Andre geeft een update van het KCZ. De Peuterneus gaat sluiten omdat er te weinig aanmeldingen
zijn, er wordt gekeken naar een optie om met Het Stalletje samen te werken om voor de kinderen
aan alternatief te bieden.
Vakantie
Er is besloten om de mei vakantie op 2 weken te houden, zoals in eerdere MR vergaderingen is
besproken.

Ouderenquête
De periode wordt verlengd omdat de response erg laag ligt. De uitslag van de enquete zal voor de
vakantie besproken worden.

MR vergader kalender
Volgende meeting worden de vergaderdata vastgelegd.

